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Vi på Domsten & Gråläge 2014

E R H E LA B

Byföreningens förste ordförande

Ordföranden har ordet 2014
Nu har jag suttit som ordförande i två år och tillsammans med en väl samarbetande styrelse
försökt att göra det så trivsamt som möjligt för Domstens- och Grålägeborna.

På Gunnar Artmans förslag bildades Domstens byförening den
21 september 1939 och han blev dess förste ordförande.
Den 9 april 1940 ockuperades Danmark av tyskarna.
Föreningslivet låg nere p.g.a. de oroliga tiderna, men upptogs
1941. Gunnar var suppleant i styrelsen för Kulla Gunnarstorps
Energiförening. Han var initiativstagare till gatu-och hamnbelysningen i byn. Han avgick som ordförande efter 14 år 1953.

Vi har haft trevliga aktiviteter som t.ex. ölprovning, och tillsammans med övriga föreningar
Valborgsmässofirande. I år fick jag tyvärr fatta beslutet att inte tända bålet på grund av stark
pålandsvind. Även Bokaftonen blev lyckad med en ny aktör, Höganäs bokhandel. Vår
Pestkyrkogård blev uppröjd och försågs med en minnessten som invigdes med en fin friluftsgudstjänst, med många deltagande.

Ordföranden blickar bekymrat ut över
förstörelsen som höstens stormar
åstadkommit på bryggor och strand.

Våra 2 flaggstänger har blåst
sönder i stormen Sven!
Vi måste köpa 2 nya.
Pris 25 000 kr.
Byföreningen
tar tacksamt emot
valfritt bidrag till inköp
på vårt bankgiro 5670-7839

Skåneleden som går genom Domsten har blivit certifierad och vi har fått trevliga skyltar
som informerar om bygden och Domsten.
Vår gemensamma klubbstuga Havsbris har blivit underhållen med väl fungerande Wi-fi,
projektor, nya utemöbler, ny takbalk till verandan och ny ytterdörr. Allt för att det ska bli så
trivsamt som möjligt för alla föreningarna och de som hyr.
Vädermässigt så har vi haft en bra sommar och början på hösten men sen kom stormarna
Simone och Sven som ställde till det för oss. Tyvärr så gick det illa för våra bryggor och
ett antal knäckta flaggstänger. Även en massa tång och sten har blåst upp på våra
strandängar. Men trots allt så klarade vi oss betydligt bättre än många andra
platser i Skåne.
Vi hoppas på fortsatt god kommunikation och arbete tillsammans med
alla bybor, och därför har vi nu startat en grundläggande IT-kurs för seniorer
för att förbättra kontaktmöjligheterna ytterligare i byn.
Vår fina förening har ju blivit 75 år och detta vill vi fira tillsammans med byborna genom
att till hösten arrangera en nostalgikväll i Havsbris.
Ser fram emot en ny period, för att tillsammans med styrelsen, arbeta för bybornas trivsel
och byns bästa.
Björn H:son Linde

Domstens Byförenings årsmöte 1953
"Av årsberättelsen framgår,
att fem utsiktsbänkar placerats på av estetiska nämnden anvisade platser, och placeringen har vunnit allmänt gillande.
Ny flaggstång har rests på flaggplatsen vid
hamnen, och föreningens tack framfördes
till kapten John Backe för hans gåva av en
svensk flagga.
En telefonkiosk har installerats i byn.
Gatubelysningen har förbättrats genom
installation av fyra nya ljuspunkter samt ett
större tidur för belysningens rättidiga tändning och släckning.
Den vid infarten till södra Domsten befintliga trafikfällan har avlägsnats.

Under året.

På grund av den restriktiva politik, som
föres, har utsikterna för Domsten att inom
en snar framtid erhålla vatten och avlopp
försämrats och det har inte varit styrelsen
möjligt att erhålla något klart besked i
denna sak.
Styrelsen erinrade om det sorgebudskap,
som nått föreningen med kommunalnämndens ordförande Gustaf Nelsons bortgång.
Den bortgångne var alltid en stor vän av
Domsten och har gjort byn många tjänster
genom sin välvilliga inställning. Han bevaras i tacksamt minne av byns befolkning.
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Tack vare styrelsens tidiga engagemang, har
man lyckats starta, påverka och driva igenom
flera stora utvecklingsprojekt till nytta för byn.

Styrelsen har hos kommunalfullmäktige i
Ödåkra kommun anhållit om utstakning
snarast möjligt av byns idrottsplats i enlighet med Domsten fastställda byggnadsplanen samt träffande av uppgörelse med jordägaren angående övertagande av idrottsplatsen.
Vidare har anhållits om att den vid hamnen
belägna f. d. militärbaracken “Havsbris”
måtte få övertagas mot rimlig ersättning.
Baracken är avsedd att uppställas på idrottsplatsen för att utgöra samlings -och omklädningsrum för idrottsungdomen samt förvaringslokal för idrottsredskap.
Vid val av ordförande anhöll hr Artman att
på grund av åldersskäl inte ifrågakomma.
Till ordförande valdes med acklamation
konstnären Bengt Orup.
Till revisorer omvaldes disponent Gösta
Björklund och avdelningschef Valter
Lindström med snickare Johan Nilsson som
suppleant.
Till redogörare och kassör för gatubelysningen omvaldes hr Artman.
Ur genom byafesten influtna medel
anslogs bl. a. 750 kr. till Räddningstjänst i
Domsten i samarbete med Röda korset och
brandkåren i Hälsingborg för inköp av en s.
k. Eve- gunga samt fyra frälsarkransar med
tillhörande linor och annan utrustning.

Till byns officiella julgran anslogs 100 kr.
och till byns förskönande i enlighet med
estetiska nämndens förslag 500 kr. Till
utvidgning av gatubelysningen 1.000 kr.
Till nya målstolpar på fotbollsplanen 150
kr. och till underhåll av planteringen vid
torget 100 kr.
Som hjälp till något för Campingklubben
föreliggande behov anslogs 250 kr. och till
sanering av förhållandena vid hamnen maximum 500 kr.
Vidare beslöts att till nästa år söka kontakt
med Simfrämjandet för ordnande av en simskola i Domsten samt att söka anskaffa ett
skeppsankare av stort format att placeras i
planteringen vid torget.
De kommitterade för byafesten och övriga
medverkande blev varmt avtackade och
man beslöt att även år 1954 ordna en fest.
Kommitterade för denna omvaldes.
Efter sammanträdets slut överlämnade hr
Artman till den nye ordföranden som gåva
till Byföreningen en ordförandeklubba och
uttalade den förhoppningen, att många
lyckliga beslut måtte bli stadfästa med den.
Hr Orup tackade för gåvan och utbragte ett
leve för hr Artman, varefter denne med acklamation utsågs till Byföreningens förste
hedersledamot."
Klipp ur HD den 17 aug. 1953.

Vem var Gunnar Artman?
Gunnar ( 1883-1958) och hans hustru
Gunhild (1886-1975) och barnen, tre döttrar och fem söner bodde vid Sundstorget i
Helsingborg. Han arbetade som intendent
vid Reymersholmsbolaget (nuvarande
Kemira). Under somrarna på 1920-talet
hyrde familjen i Domsten.
1928 byggde familjen en sommarstuga på
Seglarvägen 2.
Samma år byggdes Domstens hamn.
Sedan ungdomsåren var segelintresset
stort. Han var med om att bilda Helsingborgs
Segelsällskap 1911. Gunnar hade en liten
segelbåt, men hamninloppet sandades
snabbt igen, liksom idag och djupet blev inte
tillräckligt, varför båten såldes.
Gunnar skaffade 1932 en tysk mina från första världskriget med inbyggd sparbössa.
Den förankrades vid foten av den stora
flaggstången, som Sveriges Scoutförbund
skänkt till Domstens hamn som ett minne
av Kullalägret 1931. 5000 scouter campade
då på fälten öster om Bygatan.
Tanken var, att man skulle kunna lägga en
slant till underhållet av flaggorna.
Under det ovan nämnda Scoutlägret passerade 100-tals bilar och bussar Bygatan.
Körbanan blev mycket sönderkörd och
måste repareras ordentligt.

Gunnar sammankallade byns invånare till
ett möte i Domstens Missionshus i oktober
1933 för att diskutera vägfrågan. Då bildades Domstens vägförening. Till ordförande
valdes Gunnar och satt som sådan i 10 år, då
föreningen upplöstes. Samma månad togs
det första spadtaget på den nya vägen, som
skulle sträcka sig från norra Domsten till
Kulla Gunnarstorp med en avstickare till
hamnen.
Otto Wachtmeister på Kulla Gunnarstorp
skänkte erforderliga markområden och
ställde upp med grus och sten. Carl
Wachtmeister på Christinelund lånade ut
en vägvält med tillhörande dragare och personal. Även traktens bönder kom med
drängar, vagnar och hästar. Vägen blev
godkänd i juli 1934 av Vägstyrelsen.

På Gunnars förslag bildades
Domstens byförening den 21 sept. 1939
och han blev dess ordförande. Den 9 april
1940 ockuperades Danmark av tyskarna.
Strax efteråt vimlade det av svenska militärer längst kusten. Kustnära sommarstugor
rekvirerades, så även familjens hus, för
inkvartering av manskapet. Man byggde
snabbt små skyttevärn längs kusten, avsedda för kulsprute-och mausergevär. Hamnen
förseddes med kraftiga taggtrådshinder och
hade extra bevakning. Under året byggdes
betongforten, som ligger med jämna mellanrum längs stranden.

Nere vid hamnen står en skylt med texten "Gunnar Artmans Plats"
Gunnars far bodde hos familjen på somrarna i nio år. Han satt gärna utanför
tomten och njöt av den underbara sol-

Föreningslivet låg nere p.g.a. de oroliga
tiderna, men upptogs 1941. Gunnar var
suppleant i styrelsen för Kulla Gunnarstorps
Energiförening. Han var initiativstagare till
gatu-och hamnbelysningen i byn. Gunnar
avgick som ordförande efter 14 år 1953.

nedgången. Till minne av honom lät
Gunnar 1933 bygga en balustrad — den
bågformade muren — nedanför stången.

"Domsten har blivit en sevärdhet rikare, sedan intendent Gunnar Carlsson
(Artman) begåvat samhället med en
sparbössa av mindre vanliga dimensioner. Den utgöres av en demonterad tysk
mina, ett minne från krigsåren, vilken
förankrats vid foten av den stora flaggstång, som Sveriges Scoutförbund
skänkt till Domstens Hamn som ett
bestående minne av Kullalägret 1931.
Ändamålet med den originella bössan
är att däri insamla medel till fönyelse
av den av Scoutförbudet likaledes
skänkta svenska flaggan samt till bibehållande av badstället vid hamnen..."
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Domstens Södra Järnväg

Nyblivne pensionären Björn H:son Linde
fulländar nu sin gamla dröm om
en riktigt stor modelljärnväg
i familjens trädgård

Spårplanen finns dokumenterad i min iPad. Visionen är att
kunna styra och se allt som händer på banan från den. Ett
egenhändigt system är konstruerat tillsammans med grannen Tomas Ohlsson där växlarna kan styras via min iPhone.
Hobbyrummet är min drömplats där det ges tillfälle att vara kreativ. Fräs-,
svarv-, borrmaskiner och annan elektrisk utrustning finns till förfogande för
att åstadkomma unika resultat.

Vi följer med Björn på en spännande resa från 1986 med ett
lok och några vagnar till 2013
och en bana som är 200 meter
lång och byggd med maskiningenjören Björns kunnande
och dagens modernaste
digitala teknik. Nu åker vi!

Förebilden för denna smalspårsbana är
mestadels från Harz och södra Tyskland
under första hälften/mitten av 1900-talet.
För att få strömmen till tågen att fungera så
har jag valt att köra med batteri och radiostyrning. Klimatet i Domsten är ju som
bekant inte så snällt alla gånger när det blåser upp saltvindar och orsakar korrosion på
rälsen med resultatet dålig strömöverföring. Därför är material som jag bygger med
huvudsakligen trä, plast, aluminium och
skruvar av syrafast rostfritt.

Det roliga är ju att få bygga med kluriga lösningar och sen få se att det fungerar ute på
banan.
Som 40-talist så har jag alltid varit intresserad av modelltåg. På den tiden när man var
ung så fanns det varken dator eller TV, så
det fanns tid till att idka hobby.
Naturligtvis måste det till en hel del banarbete för att hålla ogräs och grönt borta så
banan blir funktionsduglig. Flera tidningar
har varit här och filmat, vilket har givit mig
många intressanta kontakter och besök.

Björn hälsar
intervjuaren
välkommen
till den
"hemliga"

Sändarna är standard som används inom
modellflyget. Här har jag kopplat in min
iPhone för styrning av växlarna som kan
skötas runt hela spårområdet.

VÄSTRA STATION

och mycket
välutrustade
lokverkstaden
Här inne i mitt hobbyrum förvara jag allt rul�lande material och genom ett litet fönster
med automatisk öppning, så rullar tågen ut
på banan via ett antal öppningsbara broar.
Nedan syns loket Uddeholm tillverkat 1874
i Bristol och i förarhytten står lokkonstruktören, som var far till min ingifta farbror
Gustav Wilhelm Widmark (tidigare stadsarkitekt i Helsingborg). Kunskap och intresse
om tåg har tydligen funnits i släkten sedan
länge.

SÖDRA STATION
Viadukten är ritad i CAD för att få rätt
radie och stigning (3%). Gjutformarna
är tillverkade i trä med inlägg av armering och kanaler för framtida belysning.
Gjutningen är gjord med finbetong.

När spårplanen är färdig (om den
blir färdig) kommer Björn att
skapa en verklighetstrogen
miljö runt banan med
hus, människor och djur

FAKTARUTA
Bantyp: LGB (Lehmann Gross Bahn)
Skala:
1:22,5. (G)
Spårvidd: 45 mm, smalspårsbana,
=1000 mm i verkligheten
Drivning: Batteri och radiostyrning
Spårlängd: ca 200 m
Lok:
7 el + ett ångdrivet
Vagnar: 25 stycken
Växlar:
14 fjärrstyrda
Broar:
6 varav 2 är automatiska

Här ser vi den berömda rälsbussen "Wismarer Schienenbus"
med de karakteristiska utstickande motorerna i bägge ändar.
De uppladdningsbara batterierna (12 st) är gömda på taket
där det normalt skall placeras bagage.
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Örn och säl på Domstensrevet

Södra Domstens Badförening

Havsörn idag? Hur många sälar? Något sällsynt? Från
mitt burspråk i Gråläge låter jag varje morgon den långa
fågelkikaren svepa över domstensrevet utanför byn.
Dagboken som från början var en dagbok som andra, har
alltmer blivit statistik över knubbsälarnas och havsörnens besök på revets stenar.

Knubbsälen.

Vinterörn på revet.

I Sverige har vi den från Måkläppen vid
Falsterbo i söder, och sedan norrut längs
västkusten. Våra sälar på Domstensrevet
tillhör den så kallade Anholtkolonin som
huvudsakligen ambulerar mellan den lilla
ön Anholt ute i Kattegatt, Hallands Väderö
och vårt eget Domstensrev. Det rör sig om
uppskattningsvis 1.400 djur, men alla flyttar inte på sig samtidigt. Som mest har jag
vid samma tillfälle sett 161 sälar vid revet.

Havsörnen är vår största rovfågel, upp till
2,40 m mellan vingspetsarna. Också den
drabbades av miljögifter men kunde överleva tack vare stödutfodring. Efter utfasningen av de värsta miljögifterna ökar den
sedan några år, precis som sälarna. Skarvens
tillväxt kan också ha bidragit till att havsörnen syns allt oftare på revet. Genom att analysera benrester under havsörnsbon kan
man fastställa att storskarven i dag är havsörnens huvudföda.

Knubbsälen kan väga uppemot 100 kg och
lever mest av bottenfisk. Simpor, skrubbor
och spättor är favoritmat och bäst jagar den
över sandbottnar där den lättare kan se sitt
byte. Den huvudsakliga jakten sker på 30 – 50
meters djup och när inte sälarna längre kan se
sitt byte får doftsinnet och de för vibrationer i
vattnet känsliga morrhåren överta rollen som
radar. Knubbsälarna blir könsmogna vid fyra
års ålder och kan bli över 35 år. Ungarna,
kutarna, föds uppe på land i juni – juli och diar
i 3 – 4 veckor varefter de får klara sig själva.
Skulle en unge förirra sig in i hamnen eller ses
på stranden, så rör den inte! Den unga sälen är
ännu inte medveten om farorna som hotar på
land och kan ligga länge på land för att vila.
Idag är det alltså gott om knubbsäl, men det
var inte alltid så. Mellan 1960 och 1980 försvann den nästan på grund av PCB och DDT
och 1982 dog 80% av beståndet av ett virus.
Smittan överförs vid kroppskontakt, men
utgör ingen fara för människan. Idag finns
det gott om knubbsäl.

De havsörnar som syns på revet, framför allt
mellan oktober och mars, är oftast unga
örnar från norra Sverige och Finland.
Medan de äldre örnarna som kan kännas
igen på sin helvita stjärt och gula näbb ofta
stannar kvar i häckningsområdet över vintern, så förflyttar sig de unga långa sträckor
för att lättare komma över föda. För det vill
till om en ung örn ska fånga ett byte, helst
ska det redan vara dött. Den är en klumpig
jägare och misslyckas oftast med sina försök
att skaffa levande mat. Jakten inleds med att
örnen sitter orörlig på en hög sten och spanar på de många sjöfåglarna som uppehåller sig i vattnet kring revet. När den tycker
sig ha upptäckt en svag individ lyfter den
och hovrar över sitt offer, tvingar det att
dyka. Så snart det når ytan för att andas är
örnen där igen och tvingar det att dyka på
nytt, och så pågår det tills offret inte längre
orkar hålla sig under ytan. Gång efter gång
har jag sett hur unga örnar avbrutit jakten
när de av allt att döma borde ha lyckats, bara
de hållit ut ytterligare någon minut.

Den ursprungliga träbryggan

Örnarnas jakt är lika naturlig som grönfinkarnas mumsande på nypon nere vid stranden, men vi människor upplever den i regel
som grym, vi håller på den lilla ejdern,
anden eller skarven i dess febrila försök att
undgå de dödliga klorna. Men missar örnen
alltför många tillfällen är det den som dukar
under. Medan yngre havsörnar verkar rastlösa och sätter igång sin jakt med kortare
mellanrum, så tycks de sällsynta äldre
örnarna ha mer tålamod. Jag har sett en
gammal vitstjärt sitta blickstilla i tre timmar innan den påbörjade sin jakt, och ser
den ingenting värt mödan, så lyfter den och
flyger vidare.
En annan jaktmetod som framför allt äldre
örnar använder sig av, är att i den kalla vintergryningen långsamt glida fram över
stranden, ofta från Viken och söderut, där
sjöfågeln efter hand skräms upp i stora skaror. Men alla orkar inte lyfta. Försvagade av
nattens kyla förblir sjuka eller gamla fåglar
kvar på stranden, och örnen kan slå sitt byte.

låg på plintar av sten och en enkel träkonstruktion. Bryggplankorna togs upp varje
höst så att inte stormarna skulle ta dem.
Bryggan byggdes förmodligen av sommargäster 1947.

Styrelse
Ordförande
Anita Linde 0725 44 22 67, 922 67
Sekreterare
Kjerstin Du Rietz
18 18 43
Kassör
Lena Vilnersson
920 48
Revisor
Jan Hansson
945 89
Flaggchef
Lars Dahlqvist
920 48
Klubbmästare Björn H:son Linde
922 67
Mer information på vår hemsida: 		
Badföreningens postgiro för medlemsavgiften är:		

linde.domsten@telia.com
kjerstin.durietz@telia.com
lena.vilnersson@telia.com
jan.hansson@ncc.se
lars.r.dahlqvist@telia.com
bhl.domsten@telia.com
www.domsten.nu/sodra
519269-5

Årsmöte

Söndagen den 22 juni 2014 klockan 15.00. Medtag kaffekorgen. Föreningen bjuder på tårta.

Aktiviteter

Under sommaren ordnas ett antal grillkvällar. Separata kallelser kommer i er brevlåda
när vädret verkar stabilt.
Räkfesten kommer som vanligt i september/oktober och Soppsuccén från 2013
upprepas den 26 januari. Separata kallelser kommer.

Vi har 66 hushåll som medlemmar. Detta är ca 90% av alla hushåll inom "vårt" upptagningsområde vars gräns är Fullriggarvägen i norr. Tillkommer norr om vägen 6 hushåll,
som också önskar vara med.

Sommargästerna utnyttjade flitigt bryggan.
Thure Lundgren
skaffade en fartygsmast. Denna kom på
plats 1950 samtidigt
som föreningen
bildades. Flaggning
har alltid varit,
och är fortfarande,
viktig för
badföreningen.

Första betongbryggan

Innersta delen av betongbryggan byggdes av
Byföreningen 1950 och sträckte sig till första
stentrappan till höger om nuvarande brygga.

Vinterbild från 1953

Ser du ett moln av fåglar över
Domstensrevet kan du vara ganska
säker på att en havsörn finns i närheten.

Hur spanar man då efter havsörn?

Möjligheten att se skygga djur helt nära där
vi bor är en av Nordvästskånes största tillgångar och Domsten är inget undantag.
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Föreningens målsättning är att främja trevnaden i södra Domsten
samt att tillvarata och utveckla badmöjligheterna inom området.

Medlemsantal

Koncentrera dig på klara vinterdagar, morgon och förmiddag är bäst. Ser du ett moln
av fåglar stiga upp från revet, så kan du vara
ganska säker på att en havsörn närmar sig.
Och verkar revet tomt på fåglar, så när som
på kråkor, ska du fortsätta att spana längs
stenarna. Ganska säkert kommer du då att
upptäcka din havsörn.

Miljögifter och ett dödligt virus höll på att knäcka knubbsälen som nu ökar i antal

Från trä- till betongbrygga

Anders Engström, Gråläge

Stenbryggan söder om badbryggan är från 1800-talet
Stenbryggan användes för att förtöja båtar,
så man inte behövde dra upp dem efter fisket. Det fanns olika sätt att få ut stenarna i
vattnet. Tunga stenar drogs ut på isen —
sedan sänkte tövädret stenen. Eller så
kunde hästar dra ut stenarna i det grunda
vattnet. Ett annat var med mankraft.

Jan Hællquist berättar om hur han och kompisarna brukade springa ikapp till yttersta
kanten, hoppa i vattnet och simma ut till
bottengarnspålarna några hundra meter ut.
Otto Tufvesson har berättat att som barn i
början av 1900-talet fångade han krabbor
och flundror på stenbryggan.

Nuvarande betongbrygga

Eldsjälen till dagens brygga var Alf Halmén.
Han gick runt bland sommargästerna i södra
delen av byn och bad om bidrag till en ny
brygga. Tore Artman berättar, att han med
flera, betalade 1000 kronor i insats. Hela
bryggan stod klar 1981 och invigdes under
pompa och ståt av Alf Halmén.
Bryggan skänktes sedan till kommunen under
förutsättning att de stod för underhållet.
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Klubbens hemsida:
www.domstensbatklubb.se

Sommaren var fylld med segelevenemang.
Jollekursen blev fulltecknad och fick utökas med en vecka.
I maj anordnades ett träningsläger för Windsurfare från hela landet.
Pelle Weimenhög deltog i VM för X-99:or med en DBK besättning. Tisdagsseglingarna
lockade 10-15 båtar varje tisdag.
Den årliga 4-timmarsseglingen inkluderade i år 22 båtar varav 3 från Viken.
Jollekursen 2014 hade vid årsskiftet 16 anmälda till kommande sommar.
6 stycken fräscha jollar är inköpta för att möta efterfrågan.
Vindmätaren med givare längst ut på piren har kopplats in på ”nätet” så att alla som vill kan
kolla hur mycket det blåser genom att gå in på vår hemsida. www.domstensbatklubb.se

Vad händer 2014
•
•
•
•
•

Söndagen den 21/4 sjösättning. En högtidsdag i klubben.
Onsdagen den 1/5 Hamnstädning på förmiddagen, därefter bjuds det på lunch
och direkt därefter håller vi årsmöte.
Tisdagsseglingarna drar igång den 6/5 alla är välkomna att ”gasta”.
Jollekurser i vanlig omfattning (se hemsidan).
4-timmars segling lördagen den 23/8.

Vill du veta mer om Domstensborna i forntiden?
Det hela började med att Tore
Artman berättade för oss i byföreningen att våra ståtliga bronsåldershögar hade börjat slya igen,
man såg dem knappast. Kunde vi
inte se till att gravhögarna röjdes?
Och naturligtvis ska vi hålla förfädernas
gravar i ordning, se bara på hur vi sköter om
våra kyrkogårdar. Vi kände ändå att vi måste
hitta på ytterligare något som rättfärdigade
skogsröjningen och därför beslutade vi att
också sjösätta ett litet upplysningsprojekt
om hur människorna i Domsten hade det i
forntiden. Det betyder att de fyra viktigaste
gravhögarna kommer att befrias från sly, så
att man kan se dem ordentligt (Tusen tack
Helsingborgs Stad!). En stenåldersexpert
från Helsingborg och en professor från Lund
med bronsåldern som specialitet, kommer
att ta med oss på en promenadföreställning
runt gravhögarna måndagen den 5 maj.
Vi vet inte hur många domstensbor som vill
hänga med på promenaden, men lärarna i
Holstagårdsskolan i Laröd har lovat att treorna kommer att vara på plats för att höra
vad experterna har att berätta om våra liv i
Domsten för tusentals år sedan!

De var som vi, men i en annan tid

PROGRAM

Barnen Hedenhös-serien på TV till trots – vi
var inte alls dumma på den tiden! Vi var lika
smarta som nu, och inte alls ointresserade av
hur vi klädde oss, tvärtom om var vi modemedvetna. Och under bronsåldern bodde vi
inte i simpla hyddor, utan i jättehus som
också de anpassades till modetrender inom
arkitekturen! Vi säger ”vi” för det här kommer inte att handla om främlingar, utan om
oss själva, men för länge, länge sedan!

Plats: Samling 100 m in på bilvägen ned
mot campingstugorna söder om Domsten.

Tid: 5 maj kl 10.00 – 12.00

Program: En vandring (ca 800 m) runt fyra
gravhögar ledd av professor Kristina Jennbert
från Arkeologiska Institutionen vid Lunds
Universitet och stenåldersspecialisten
Ricky Wrentner från Fredriksdals Muséer
och Trädgårdar.
Anders Engström

Det lilla föremålet är en
rakkniv från bronsåldern,
en sådan har hittats i en av
våra gravhögar i skogen
ovanför Domsten och på
ängen öster om byn har
många flintföremål från
stenåldern hittats.
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DIK har som grundidé att organisera aktiviteter för motion och hälsa samt främja
olika former för glad samvaro bland medlemmarna.
Barn och ungdom ska ägnas största intresse, men även föräldrar och övriga vuxna i
Domsten och Gråläge ska aktiveras. DIK strävar efter ett gott samarbete med övriga
föreningar i Domstens by för att på bästa sätt ta tillvara olika intressen och önskemål.

R

Å

Göran Artman 0708-235327
Kerstin Forne 0703-594840
Greger Admarker
948 40
Thomas Lööb
13 11 31
Christer Eriksson 20 22 11
Bent Kaad
20 53 06
Pelle Veimenhög
933 76
Gustaf Johnson
910 72
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Ordförande
Kassör
Sekreterare
Klubbmästare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Jollesektionen

Året som gått
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Styrelse för verksamhetsåret 2013-2014
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
		
		

ÅRSMÖTE

Erik Gustafsson
Boel Paulsson Rosenqvist
AnnMari Svedin
Ulrika Görefält
914 01,
Camilla Blomstersjö Swedin
Patrik Carlsson

0705 67 20 13
946 70
928 82
0708 27 05 53
0730 65 65 51
0709 75 12 75

e_gustafsson@telia.com
boelsmail@gmail.com
annmari.svedin@telia.com
ulrika.gorefalt@plodder.se
blomstersjo@hotmail.com
patrik.carlsson@hotmail.com

27 augusti 2014 i Havsbris kl. 19.00

Aktiviteter

Nät till Strandvolleyboll

Sommartennis Ann-Mari Svedin
928 82
Tennisskola
Se nedan och separat kallelse
Innebandy
Erik Gustafsson
0705-672013
Matlagning
Ann-Mari Svedin
928 82
Boule
Anders Artman
922 07
Vinkurs
Kjell Stendahl
910 18
Teaterombud Gunilla Frohagen
926 49
Under året håller DIK olika arrangemang för att skapa gemenskap och trevligt umgänge med grillaftnar, vinprovning, herr- och
dammiddagar, pingis, luciaﬁrande, matlagning och temakvällar.

Finns att låna för medlem - Kontakta Christians kiosk

GLÖM INTE
att du kan köpa teaterbiljetter till starkt reducerade priser genom
Gunilla Frohagen. Beställ och hämta hos Gunilla på Bygatan 61
– enkelt och smidigt för alla oss i Domsten och Gråläge.

För mer information kontakta Simon Österling:
simon_osterling@hotmail.com eller ring

Tennisbanorna
Tennistider för utomhusspel på Domstensbanorna bokas på
anslagstavlan vid banorna genom uppklistring av tennis-bongar till
följande priser:
DIK-medlem
Övriga

Vuxna/Juniorer
Vuxna/Juniorer

Tennisbongar köps hos Christians Kiosk

Idrottsdag i Hittarpshallen

Luciakvällen den 13 december förgyllde ett
20-tal barn Havsbris med finstämda Luciaoch julsånger.

Lördagen den siste november idrottade
barn- och ungdomar från Domsten i
Hittarps Idrottshall. Ungdomarna ägnade
sig och fotboll och innebandy, medan de
yngre lekte skeppsbrott och hoppade på
mjukmattor. Efter 2 timmars lekar och
idrottande avslutades evenemanget med
en stafettävling. Alla blev vinnare och efter
detta bjöds på korv, bröd och välbehövlig
dricka.

Under akten bjöds på glögg, kaffe, lussebullar och pepparkakor. Uttåget belönades
med stående ovationer från de besökande.

Lucior var Johanna Hasselqvist (tv) och Selma Nielsen (th).

25:-/timme
50:-/timme

Tennisskola vecka 27 - 30, måndagar - fredagar

Luciakvällen i Havsbris

Under ledning av Ulrika Görefält, fick ett
fullt Havsbris bevittna Lucior, tärnor, tomtar och pepparkaksgubbar.

910 22

0735 41 65 25
910 22

Tre tärnor samlar sig inför nästa sång
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Stiftelsen Havsbris

Föreningen har till uppgift att tillvarata och främja Domstens och Gråläges intressen
samt att i övrigt söka höja trevnaden i byn. Föreningen är opolitisk.

Stiftelsen Havsbris huvudsakliga ändamål är att äga och förvalta huset. Havsbris skall stå
till förfogande för Domstens Byförening, Domstens Båtklubb och Domstens Idrottsklubb
för deras årsmöten, styrelsemöten och övrig föreningsverksamhet samt som samlingslokal
för medlemmarna i respektive förening.

Styrelsen 2014 - 2015
Ordförande
Vice ordf.
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
		
		
Suppleanter

Björn H:son Linde 0725 26 14 15,92267 bhl.domsten@telia.com
Per-Inge Krafman
13 20 60 per-inge@krafman.se
Jan Persson		
911 41 jan.persson@se.ibm.com
Elisabeth Malm-Butke
924 16 e.malm-butke@swipnet.se
Lotta Edenhammar
13 08 00 lotta.edenhammar@cikado.se
Magnus Eriksson
944 44 magnus.eriksson@gartner.com
Anders Engström
0705 53 54 89 anders.noni@bredband.net
Patrik Berntsson		
0725427585 p.berntsson@telia.com		
Joakim Gustafsson
0732 32 80 55 joakim@brilink.se
Valberedning Ingalisa Philip (sammankallande), Gustaf Johnson , Nils Högberg

Styrelsen från vänster:
Patrik Berntsson, Anders Engström,
Jan Persson, Lotta Edenhammar,
Björn H:son Linde, Elisabeth MalmButke, Per-Inge Krafman, Magnus
Eriksson och Joakim Gustafsson

Tack på förhand!

Havsbris ägs gemensamt av en stiftelse
be
stående av Domstens Byförening,
Domstens Idrottsklubb och Domstens Båtklubb. Två styrelsemedlemmar från varje
förening utgör Havsbris styrelse och de
olika uppdragen alternerar inom styrelsen. Ledamöterna väljes av respektive förening för två år i taget.
Uthyrning och skötselregler för Havsbris
beslutas av styrelsen och beskrivs nedan.

Lokalen har under året varit uthyrd 65
gånger till privata fester, 2 gånger till företag och använts av föreningarna 71 gånger samt av seglarskolan under hela juli.
Kostnaderna 2013 uppgick för underhåll
till 86 113 kr. och drift till 37 817 kr.
Årets hyresintäkter blev totalt 58 100 kr.
Investeringar av elinstallation för hjärtstarter och internet uppgick till 13 000 kr.
Havsbris har renoverats för 24 000 kr.

Uthyrning

VIKTIGT meddelande till
alla medlemmar!
För att underlätta framtida kallelser och annan information till dig
som medlem i Domstens
Byförening, ber vi dig skicka in din
e-post adress till föreningen.
Detta kan göras på två sätt.
Antingen skickar du helt enkelt ett
e-post meddelande till
info@domsten.nu från den adress
du vill att föreningen skall
använda, alternativt går du in på
www.domsten.nu/nyheter/
och anger din adress där.

Havsbrislokalen

Bokaftonen blev en succé
Den 11 november 2013 var det "slutsålt" inför bokaftonen i Havsbris. Denna kväll var det
Jutta och Christoffer från Höganäs Bokhandel som stod för årets kulturbegivenhet. Båda
berättade entusiastiskt om läsvärda böcker ur årets rika bokflod. Bara i Sverige utges nästan
4000 titlar om året varav det är cirka 360 kokböcker!
Som vanligt bjöd Byföreningen inledningsvis på en härlig ostbricka.

• Endast person, som varit medlem i
minst sex (6) månader, i någon av ovan
nämnda föreningar får hyra Havsbris.
Undantag beviljas av resp. styrelse.
• Undantagna är företag eller förening
med direkt anknytning till medlem.
• Den som hyr Havsbris skall själv närvara
vid arrangemanget.
Ingen "bulvan-uthyrning" accepteras.
• Havsbris uthyres inte under juli månad
samt nyårs-, valborgsmässo- och
midsommarafton.
• Du bokar genom att skicka in en
bokningsansökan via webbplatsen. När
bokningen är gjord får du bekräftelse via
e-mail.
• För ungdomar under 20 år är antalet
gäster begränsat till 30 st, dessutom
krävs att föräldrar övervakar festen.
• Lokalen lämnas välstädad senast kl.
11.00 påföljande dag, se sep. städprogram som ﬁnns i Havsbris och på
www.domsten.nu
• Partytält får ej sättas utanför byggnaden.

• Uppkomna skador och försvunnen köks
utrustning ersättes av hyresansvarig.
• Efter användning skall temperaturen i
huset sänkas till angiven nivå.
• Avbokning senare än 10 dagar före bokat
datum kostar halva hyran.
• Inbetalning av hyra sker på plusgiro
59 9118-7 senast 3 veckor före hyrdatum.

OBSERVERA
1. Havsbris är utrustat med kodlås.
Koden för att låsa upp ändras med
jämna mellanrum.
2. Möbler och andra inventarier går inte
längre att hyra. Detta pga dubbelbokningar, stort slitage och svinn.
3. Allt nyttjande av lokalen som inte
arrangeras eller sanktioneras av någon
av föreningarna DBF, DBK eller DIK
är att betrakta som en vanlig privat
fest. Följaktligen gäller ordinarie taxa,
såvida inget annat överenskommits.

Foto: Annie Anderberg

Domstens Byförening

Stiftelsens styrelse
Båtklubben
Göran Artman
0708 23 53 27
Axel Johnson (sekr)
910 72
Byföreningen
Björn H:son Linde (ordf) 0725 26 14 15
Elisabeth Malm-Butke (kassör) 924 16
Idrottsföreningen
Ann-Mari Svedin
928 82
Erik Gustafsson
0705 67 20 13
Stugvärdar
Elisabeth Malm-Butke
924 16
Anita Linde
0725 44 22 67, 922 67

PRISER
(HYRA PER GÅNG, DAG ELLER KVÄLL
Vardagar Måndag – Torsdag
500:Söndagar/helgdagar
600:Fredag och lördag/dag före helgdag 1200:Barnkalas (gäller ej fre- och lördag) 300:Företag
2000:-

DÖRRKOD FINNS HOS:
Björn H:son Linde, DBF
Gröna Gång 11 0725 26 14 15, 922 67
Ann-Mari Svedin, DIK
Södra Stranden 6
928 82
Anders Artman, DBK
Seglarevägen 2
922 07
Elisabeth Malm-Butke, DBF, kassör
Peter Svenssons väg 4
924 16
Anita Linde
Gröna Gång 11 0725 44 22 67, 922 67
Vid frågor – vänd dig till stugvärdarna
Elisabeth Malm-Butke eller Anita Linde

Den nya hemsidan växer fram
IT-UTBILDNING FÖR SENIORER
Styrelsen i Domstens byförening har identifierat ett behov av att erbjuda IT-utbildning
för seniorer och dator-nybörjare byn.
Tanken är att de som är intresserade skall
träffas i Havsbris vid 7 tillfällen med start
efter årsskiftet. Kursen kommer att hållas av
en erfaren kursledare och deltagarna betalar
självkostnadspris för sitt deltagande. Under
kursen kommer deltagarna att få lära sig hur
datorn eller surfplattan fungerar, hur man
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surfar på internet och hur e-legitimation
fungerar. Dessutom kommer deltagarna att
få lära sig hur internetbanken fungerar och
hur man kan arbeta med bilder och foton i
sin dator samt mycket annat.
Om du är intresserad av att vara med,
tag omgående kontakt med Lotta
Edenhammar på telefon 0730-49 80 10.
Lotta Edenhammar

Sedan en tid tillbaka arbetar medlemmar i
styrelsen med att byta ut och förbättra hemsidan för Domsten till en mer modern teknik och en mer tydlig och modern layout.
Det är en grannlaga uppgift att få allt att
fungera och få allt att presenteras på rätt
sätt och ställe på sidorna! I nuläget är den
nya layouten på plats för er som tittar på
sidan, men allt är inte färdigt och hemsidan
dras fortfarande med en del barnsjukdomar.
Vi som arbetat med hemsidan räknar dock
med att ordna till det sista så att projektet
skall kunna ros i hamn inom kort. Det är
framförallt Daniel Ahlberg som lagt ner ett

stort arbete för att få den nya hemsidan på
plats. Tanken är att det skall vara lättare att
lägga in information på den nya hemsidan
och att det skall finnas mer aktuell information kring vad som händer i byn. Vi vill
också kunna lägga in protokoll och annan
information som kan vara av intresse för
invånarna i byn. Sedan bara en kort tid tillbaka är även den nya bokningsfunktionen
för Havsbris på plats. Gå gärna in och titta
på när hemsidan växer fram på domsten.nu
och glöm inte att ta en titt på den nya bokningsfunktionen för Havsbris!
Lotta Edenhammar
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Byarnas invånarregister i januar 2014
Backstugevägen
1
4

Rentner, Lars, Monica
Richert Erik, Klint Anna

Barkvägen
1
1B

Thene, Claes
Wernersson Håkan
Rosenlind Maria
3
Gustavsson, Per
Pläder-Gustavsson, Eva
5
Hedberg, Torbjörn
Kristiansen, Elsebeth
7
Persson, Rikard, Katie
9A Björklund, Anders
9
Månsson, Margareta
13 Sewring, Sven

Berghemsvägen
1
2
4

Paulsson, Thomas, Birgitta
Ekman, Claes
Frost, Ingvar

Bokliden
1

Olsson, Klas, Malin

Briggvägen
1
2
3
4A
4B
6
8
9

Wittrup, Lennart, Harriet
Palmér, Görel
Svensson, Johnny, Christina
Wester, Björn
Malmgren, Anna
Roxlin, Per, Louise
Nöjdh, Thomas, Camilla
Gunnarsdotter, Gunilla
Persson, Anders, Gunilla

Bygatan
1
4
5
6
8
9
10
11
12
13
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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Montessoriskolan
Törngren, Lars
Anderberg, Annie
Tufvesson Ola
Erringer, Maria
Olsson, Jan-Erik, Gertrud
Sjöstedt, Lars, Ingela
Haellqvist, Jan, Carin
Persson, Göte, Birgitta
Tufvesson, Tommy, Maria
Sandberg, Klas-Otto, Ann
Andersson, Bo, Birgit
Högild, Gudrun
Spangfort, Michael
Kavanagh, Mary
Berg, Christer
Andersson, Krister Nilsson, Marie
Berg, Christer
Nilsson, Thomas, Paula
Andersson, Tommy, Elisabeth
Schubert, Thomas
Janén, Jan
Klingborg, Kerstin
Lindvall, Per, Pauline
Andersson, Margareta
Rydegård, Lars
Modinius, Nisse, Pia
Andersson, Jörn, Berit
Hallberg, Magnus, Ingrid
Ekberg, Peter Jönsson, Erika
Kivits, Bart Brusselers, Corinne
Ekberg, Kjell, Marianne

33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
46B
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70A
70B
71
72
73A
73B
74A
74B
74C
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
87
89
91

Ahlström, Björn, Erik
Ekberg, Kjell, Marianne
Henriksson & Son
O'Connor, Diarmuid, Bodil
Ribberfors, Samuel, Rosita
Håkansson, Gunnar, Lil
Nordström, Bertil, Birgitta
Nilsson, Lennart, Agneta
Grudéus, Stefan
Grudéus Friström, Annette
Wallander, Anders, Gunilla
Ekstrand, Suzanne
Halling, Mikael, Ann-Louise
Wittrup, Bengt, Ulla
Hansén, Adolf
Pallin, Håkan, Gunilla
Krafman, Per-Inge, Eva
Andersson, Patrik
Jönsson, Stefan
Nilsson, Ingbritt
Nilsson, Lars
Rössel, Bodil
Friman, Lars, Agneta
Eliasson, Rutger
Frost, Karin
Little-Smith, Vally
Hörberg, Anders, Ella-Britt
Boström, Bengt, Irmili
Nilzon, Anders, Madeleine
Nilsson, Rickard, Maria
Håkansson, Rickard, Cecilia
Frohagen, Christer, Gunilla
Berggren, Jan, Monika
Lannér, Magnus, Åsa
Rundberg, Margit
Malmström, Anders, Susanne
Gustafsson, Erik, Camilla
Laurin, Jan, Lena
Kulle, Mikael Löfgren, Camilla
Snell
Görefält, Markus, Ulrika
Otterheim-Hjalmarsson, Anita
Hjelström, Anders, Karin
Hjelström, Tomas, Anja
Swarttouw, Henk, Sarah
Witting, Claes, Birgitta
Witting, Berit
Rydberg, Christer, Camilla
Stendahl, Sonja
Lindersson, Per, Charlotta
Hagman, Bertil, Margareta
Lundqvist, Pär, Eva
Håkansson, Mats, Madeleine
Kann, Birgitta
Poppe, Gunilla
Grkovic, Rade, Soka
Bernhold, Mats. Gullmo, Eva
Ohlander, Johan, Elisabeth
Hallén, Jan
Henriksson, Hans-Åke, Annika
Wachtmeister, Charlotte
Maak, Jan-Olof
Ohlander, Christer, Gunnel

Fregattvägen

4
5
6
7

Herﬁndal Geir, Lindberg Pia
Remahl, Chris, Gun
Björkman, Ulf, Catarina
Olsson, Mikael. Tranebacke, Christina

Fullriggarevägen
1

Östberg, Monika
Dahl, Trine
3		
2
Andersson, Mats, Elisabet
4
Andersson, Mats, Elisabet
7
Boberg, Fredrik, Sara
8
Sprang, Viking
9
Bergdahl, Kjell, Eva
11 Trevett, Thomas
12 Bennsten, Anders, Sofie

Fågelsången
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31

Halmén, Mats, Lisbeth
Halmén, Gurli
Lindström, Bodil, Björn
Christoffersson, Björn, Christel
Nordbäck, Tomas
Hallbeck, Bo, Helena
Eneroth, Bo, Margita
Öhlin, Lars, Catja
Påhlsson, Lars. Balsberg, Anna-Maj
Nyberg, Sven Ingvar, Lisbeth
Axelsson, Inga, Bengt
Nilsson, Hans, Margareth
Brantevik, Åsa, Kjell
Ahrenkiel, Hanna. Elofsson, Mattias
Eriksson, Magnus, Lena
Langner, Christine, Jonas
Rönnqvist, Lars, Lena
Arnekull, Henrik, Petra
Tengblad, Carl-Henric, Anne
Admarker, Greger. Forne, Kerstin
Holmgren, Gregor, Lena
Wennmo, Carsten
Wallin, Birgitta. Johnsson, Bengt
Nobel, Jan, Åsa
Bergström, Jonas, Cecilia
Buhl Christiansen, Niels. Tracey, Jane
Göransson, Mats, Ann
Persson, Krister, Barbro

Gnetarödsvägen
2
4
6
8
10
12
14

Gustavsson, Folke
Persson, Ingegärd
Jönsson, Karl-Erik
Olsson, Birgitta
Johansson, Kerstin
Tengblad, Lena
Pedersen, Svend, Karen

Gröna Gång
1
2
3
4
5
6

7
8
9
11
13
15
17

Lideﬂo, Ingvar, Inga-Lisa
Persson, Krister Kvist, Lotta
Hejzlar, Jan, Aleksandra
Jansson, Ralph
Andersson, Karl-Gustav, Annika
Ekblad, Tom
Bergman, Ingegärd
Kullmar, Bengt
Engman, Marcus, Lena
Hugo-Persson, Mats
Linde, Björn, Anita
Nessling, Percy. Du Rietz, Kjerstin
Anderberg, Kerstin, Björn
Ohlsson, Karin
Ohlsson, Tomas, Ludmila

Göran Wittings väg
1
3

Krok, Ebbe
Hagman, Bertil, Margareta		

Lärkstigen
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
26
28

Ljungnér, Bengt, Gunilla
Hessler, Jonas, Marie
Larsson, Maud, Per-Anders
Mauritzon, Per, Inger
Hrabaciko, Christian, Gitana
Stridsberg, Nils, Christel
Krafman, Per-Inge, Eva
Svensson, Jörgen. Pernald, Mia
Ahlklo, Jan, Åsa
Winberg, Sonja
Roos, Jan, Christel
Lundin, Irene
Hansson, Henri. Balkhag, Marie
Wetterberg, Peter. Hjort, Gunvor
Silfverberg, Hans, Lisbeth
Liljeberg, Nils, Maria
Tillquist, Göran. Segreland, Monika
Sandin, Maria
Hasselqvist, Kristian, Anna
Crafoord-Larsen, Jörgen, Eva
Olsson, Sten, Agneta
Andersen, Hans-Michael
Rydén, Ann-Christin
Rosenqvist, Lars, Boel
Bergquist, Curt, Gunnel
Stendahl, Henrik, Jenny
Vanselius, Ulf

Nils Ols väg
1
2
3
4

Nilsson, Ulf, Monica
Jönsson, Bert
Olverling, Otto
Svenningsson, Carl-Magnus, Catharina

Norra stranden
6
8
10
14
16
24

Åberg, Eva
Claranius
Bergers, Ulf
Gustafsson, Per-Olof. Svedenstedt, Lotti
Wendt, Wilhelm, Mette
Krok,Ebbe

Peter Svenssons väg
1
2
3
4
5

Otto, Wilhelm
Jansson-Otto, Kerstin
Alm, Rickard. Edenhammar, Lotta
Persson, Mats, Carina
Malm, Elisabeth
Lindertz, Jonas, Ninni

Petter Jönssons väg
1
3
4
5
6
7
8

Bynke, Torsten, Eva
Ahlklo, Mats, Carina
Andersson, Ingrid
de Witte, Marc. Elsinga, Rachel
Persson, Jan, Marie
Philip, Thomas, Ingalisa
Henriksson, Ingvar Boroviec, Anna

Seglarevägen
2
3
4
5
6
8
10

Artman, Anders
Von Heidenstam, Carl, Catharina
Abdon, Rolf, Anna
Elfberg, Rolf, Camilla
Heijne, Elsa
Sjöström, Hans, Kerstin
Malmberg, Göran

Stejlebacken
1
2
3
4
6

Håkansson, Per-Åke, Gerd
Aronsson, Curt Collin, Jeanette
Wallenberg, Gunn
Stendahl, Kjell, Annika
Håkansson, Per-Åke, Gerd

Sundsvägen
1
2
5
6
7
8

Lundblad, Anders, Ida
Frankki, Sören, Kerstin
Collbring, Boris, Gun
Perack, Helena
Dahlqvist, Lars. Vilnersson, Lena
Fredriksson, Tommy, Karin

Vipstigen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
17
19
22
24
26

Elmfors, Rolf. Flink, Anita
Andersson, Jacob. Gunnarsson, Karin
Scheike, Morten, Charlott
Nyström, Mats, Mia
Olofsson, Peter, Lotta
Steen, Johan, Annika
Torenäs, Börje, Britt
Hesoun, Johan, Emilia
Jönsson, Bo, Anna-Lena
Fogelström, Per-Olof, Sylvia
Lindgren, Håkan, Susanne
Nyberg, Johan, Helena
Bengtsson, Patrik, Naiyana
Engstedt, Mikael, Barbro
Broström, Jerry. Wranning, Lena
Malmgren, Kay

Ålagränd

Södra stranden

1
2
3
4
6
8

4
6
8

Ängsliden

1

14
16
18
24
30
32
34
36
38

Swedin, Jan
Blomstersjö Swedin, Camilla
Bornebusch, Åke, Karin
Svedin, AnnMari
Lundgren, Lars, Mats
Erjefält, Ingrid
Hansson, Jan, Ingegerd
Håkansson, Ulf
Qvarfordt, Peter, Inger
Axelsson, Stefan
Nilsson, Ola. Sernevi, Marianne
Rundqvist, Jan, Brita
Ekman, Peter, Ulla
Artman, Göran, Susanne
Lindell, Gert, Maria

Tuves väg
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15

16
17
18

Rindmo, Caj, Zassa
Ter Schiphorst, Kristina
Jepsson, Olle
Lindgren, Hans, Charlotte
Jursic, Dennis Wanninger, Charlotte
Hagman, Carl-Johan
Truedsson, Lars-Åke
Arnstein-Peters, Marie
Sjöberg-Johnson, Ann-Sofi
Johnson, Gustaf
Bæckström, Anita
Ståhlberg, Monica
Moberg, Christina
Rabow, Ingegerd, Lennart
Nielsen, Niklas, Karin
Gustafsson, Joakim. Johansson, Lisbeth

1
3
5

Rydén, Sven, Aina
Abdon, Rolf, Anna
Westander, Stefan, Cissi
Meierkord, Gerhard, Birgitta
Gregoriusson, Gullan
Paulsson, Ralph. Edefell, Eva

Artman, Tore. Thornell Marianne
Toth, Magnus
Månsson, Jonas, Helena

Grålägevägen
2
3
4
5
6

7
8A
8B
9A
9B
10
11
12
13A
13B
14
15
17
19
21A
21B
23
25

Kimming, Magnus, Katrin
Engström, Anders, Noni
Bonalumi, Thomas
Persson, Lennart, Iréne
Persson, Håkan
Reinhold Persson, Carina
Timischl, Peter, Mariette
Malmberg, Sofi, Torsten
Berntsson, Patrik, Susanne
Wanninger, Rickard, Cecilia
Andersson, Pär, Gunilla
Axelsson, Rut
Bengtsson, Ing-Britt
Andersson, Paul. Gustafsson, Anna
Månsson, Torgild, Birgitta
Winterkvist, Carina
Sönne, Sonja
Samuelsson, Leif, Siw
Johansson, Bengt, Eva
Jeppesen, Cliff, Maria
Hedbrandh, Jan-Eric, Eva
Högberg, Nils, Ing-Marie
Andersson, Per, Mai
Höst, Ulf. Svenningsson, Elisabeth

Redaktionen vill att uppgifterna på byns invånare skall vara korrekta.
Under året sker många förändringar som tyvärr inte kommer till vår kännedom.
Kontakta Byföreningen så fort du/ni har nya uppgifter som skall med i registret.
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Förslag till planändring
Enligt senaste förslag skall här byggas
13 friliggande villor. Här finns inte
någon utfart mot Backstugevägen
utan en vändplatta i söder.
Tomtmarken söder om husen
äges av Kulla Gunnarstorp.

"...Detaljplanen föreslås upprättas i enlighet med regler för normalt planförfarande.
Bedömningen är att planen inte medför
betydande miljöpåverkan och därför föreligger inget behov av miljökonsekvensbeskrivning.
Planen föreslås påbörjas tredje kvartalet
2013 och bedöms senast kunna vara klar
tredje kvartalet 2014."
Citat ur kommunens
Dnr 2571/2008, B 7 juni 2013

På "idrottsplatsen"
föreslås det 8 villor i
norra delen och
5 radhus i södra .

Resultat av hastighetsmätning genom byn efter
sänkning till 40 km/tim.
Mellan den 26 mars och 2 april hade vi satt
upp en hastighetsmätare på Bygatan utanför Körsbärsgården (skolan).
Nästan 10 000 fordon passerade i norrgående riktning under tiden. Den snabbaste
körde i 72 km/tim.
"Medelhastigheten" blev måttliga 36 km
och 85% körde under 45 km.
Nästa mätning kommer att ske i mitten av
byn under året. Boende längs Bygatan upplever att hastighetsgränsen respekteras
mindre allt efter som tiden går.

HUVUDRESULTAT
Hastighet
Antal fordon
< =40
7303
40-45
1180
45-50
717
50-55
370
55-60
130
> 60
60
TOTALT		
9760 fordon

Vi har problem
med hundbajs!

Flera av invånarna har påtalat en markant
ökning av "kvarglömd" hundbajs inne(!) på
villatomter (fastän man inte har egen hund)
och på allmänna grönytor.
Ur Helsingborgs Ordningsstadga § 19:
"...Inom detaljplanerat område skall
föroreningar efter hundar plockas upp.
Orenlighet ska läggas i avsedd behållare eller omhändertas på annat betryggande sätt..."
Vi gillar hundar!
De minskar risken för inbrott. Men vi blir
förbaskade över kvarglömda hundlortar
(som dessutom är olagligt).

Dans kring midsommarstången på idrottsplatsen 2014
Idrottsplatsen

Klockan 08.00 samling
på Kulla Gunnarstorp (ca 200 m öster om gårdsbutiken, vid stora stenen) för att hämta björke
i skogen. Stången kläs kl. 10.00. Tag med blommor och grönt. Ju mer desto vackrare!
15.00 reser vi midsommarstången. Sen blir det musik, dans och lekar för både stora och små.

Grollegrundets
Marina Naturreservat
invigdes 29/9 2012
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TRÄDGÅRDSAFTON den 3 april BOKAFTON den 17 november

2012 års befolkningsstatistik blir inte klar
förrän i slutet av mars 2014.
Det kan bli ännu Ålder
fler invånare de
0-19
närmsta åren om
20-64
nu alla nya
65+
26 hus byggs.

169			
350
155

Trädgårdsarkitekt Maria Forssell,
PARADIS trädgårdsdesign,
kommer till Havsbris och berättar hur man skapar en mysig
trädgård, och då speciellt med
tanke på de förhållanden
som råder i Domsten.

Totalt		

674 invånare

Kallelse kommer!

2012-12-31

Förra året var det "slutsålt"
inför bokaftonen i Havsbris.
Denna kväll var det Jutta och
Christoffer från Höganäs Bokhandel
som också kommer att gästa oss den
17 november kl. 19.00
Anmälningsblankett kommer.

I byn finns ca 280 fastigheter.

HJÄRTSTARTAREN FINNS
VALBORG MED PUBAFTON
Bålet tänds kl 20.00. Efter att vi
hälsat våren välkommen
blir det Pubafton i Havsbris.
Detta är ett samarrangemang
mellan DBF, DBK och DIK.

nu på Havsbris verandavägg.
Den är tillgänglig för alla vid en akut
nödsituation. Om du använt hjärtstartaren, måste du anmäla detta till
någon av stugvärdarna Elisabeth
Malm-Butke eller Anita Linde (se
sidan 11), eftersom startaren måste
laddas om för att bli användbar igen.

Så här stjäler man din bil.
Det tar 60 sekunder att avkoda din nya bil. Tjuvarna är utrustade
med den allra senaste tekniken, utrustning värd 7 — 8 miljoner kr!
Man har specialiserat sig på tyska BMW, Mercedes och Audi.
Motormännen har i en stor artikel (Nr 08 november 2013)
kartlagt tillvägagångssättet och var bilarna sedan säljs.
Så här stal man en ny BMW
på Domsten i augusti 2013.
Bilen var några veckor gammal då den stals
en natt utanför sovrumsfönstret. Ingen
hörde något.
Hur kunde tjuvarna veta att det fanns
en ny bil just här? Jo, man kollar i den
offentliga försäljningsstatistiken i vilken
framgår hur många bilar av respektive
märke som sälj i regionerna. Man kan också
gå in i bilregistret och får fram fler upplysningar. Personer går sedan runt i områden
och ser ut de bilar som är lättast att stjäla.
Kodningen av nycklar kan ske på olika sätt.
Antingen finns man i din närhet när du öppnar bildörren och kopierar då radiosignalen
för att sedan göra en ny "nyckel". Eller så
stjäl man informationen ur bilens databox
med mycket avancerad utrustning.

Hur gick det då med domstensbilen?
Försäkringsbolaget If misstänkte att den
här bilen skulle stjälas så man monterade in
en spår-GPS tillsammans med BMW och

polisen. När bilen stals aktiverades en signal som gick direkt till SOS larmcentral.
Som ägare får du upplysning om bilens läge
vid normala förhållanden, men vid stöld tar
larmcentral och polis över och du blir frånkopplad.
SOS larmade polisen, som snabbt tog upp
förföljandet och tjuvarna fångades i
Ängelholm innan bilen försvunnit till något
land österut.

Kontaktpersoner
För närvarande består
gruppen av dessa personer.
Magnus Hallberg (Samordnare) Bygatan 29
För ev. information: Tfn: 92 898
Bo Andersson,
Bygatan 13
Greger Admarker,
Fågelsången 22
Anders Engström,
Grålägevägen 3
Percy Nessling,
Gröna Gång 13
Johan Ohlander,
Bygatan 82
Göran Tillquist,
Lärkstigen 16

SÅ MINSKAR DU RISKEN FÖR ATT DIN BIL STJÄLS?
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Parkera bilen på upplysta platser. Kräv att kommunen och andra
fastighetsägare bygger bort "skumma" miljöer.
Välj om möjligt manuellt bevakade eller tv-övervakade garage och 		
parkeringsplatser.
Lämna inga saker i bilen - även en tom väska kan locka till inbrott.
Skaffa extra mekanisk lås, t.ex. en rattkrycka.
Installera söklarm och spårningsutrustning i bilen --lättare att finna bilen.
Stöldskyddsmärk bilen. Det gör det svårare att sälja den för tjuven.
Håll koll på bilnycklarna. Förvara dem inte i hallen, i ytterjackan eller i
skriv bordsådan på jobbet.
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